Кафедра розробки пластових родовищ
Кафедра розробки пластових родовищ
веде підготовку:
 бакалаврів
 магістрів
зі спеціальності 184 «Гірництво»

Проведення навчальних і виробничих практик організовано на гірничо-видобувних підприємствах
Донбасу. Для проведення практик укладено угоди із
ДП «Красноармійськвугілля», «Селидіввугілля»,
ПАТ ШУ «Покровське», ДП ВК «Краснолиманська».

Студенти кафедри беруть участь у
Всеукраїнських олімпіадах з гірництва, Всеукраїнських конкурсах
наукових студентських робіт і посідають призові місця

Випускаюча кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів для роботи в
гірничий промисловості. Випускники кафедри
можуть працювати:
- на підприємствах вугледобувної галузі України, які видобувають корисні копалини як підземним, так і відкритим способом на посадах
від гірничого майстра до міністра вугільної
промисловості;
- у воєнізованій гірничорятувальній службі
України;
- в органах контролю охорони праці в вугільній галузі України;
- в науково-дослідних інститутах вугільної галузі та Академії наук України;
- в навчальних закладах різних рівнів акредитації МОН України з підготовки кадрів для вугільної промисловості України.

Кафедра геотехнологій і охорони праці
Кафедра геотехнологій і охорони
праці веде підготовку:
 бакалаврів
зі спеціальності 184 «Гірництво»
за спеціалізацією «Охорона праці в
гірничому виробництві»
Основні завдання реалізації освітньої програми по забезпеченню й
керуванню безпекою праці полягають у формуванні у студентів творчих здібностей, оволодінні необхідними знаннями і уміннями самостійно:
 виявляти й оцінювати небезпечні й шкідливі фактори здійснення виробничого процесу і роботи устаткування;
 аналізувати вплив можливих негативних наслідків виробничої діяльності на людину;
 користуватися правовою й нормативно-технічною документацією з питань безпеки праці;
 використовувати методи проведення експертизи виробничої безпеки, приладів й систем контролю стану середовища
перебування;
 розробляти необхідні заходи щодо запобігання аварійним
ситуаціям.
Загалом, після закінчення університету випускники цієї
кафедри можуть працювати на керівних та інженернотехнічних посадах:
- на шахті і кар'єрі,
- на копальні з видобування будь-якої руди,
- на видобуванні мармуру та інших обробних каменів,
- на будівництві метро, підземних переходів і т. п.
Випускники також працюють фахівцями і керівниками у
виробничих об’єднаннях і компаніях, в підрозділах державного гірничотехнічного нагляду, воєнізованих гірничорятувальних частинах, галузевих науково-дослідних і проектних інститутах, учбових закладах гірничого профілю.

